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Gjenåpningen av samfunnet er på trappene, og mange ser frem til en etterlengtet sommerferie 
før høstens spennende arbeid med kompetanse og utviklingsplaner starter opp igjen. Vi ser 
frem til å være en støtte på veien til kommunens måloppnåelse knyttet til nasjonale 
retningslinjer og føringer.  

 

Hvorfor er USHT et bindeledd mellom kommunene og Helsedirektoratet? 

USHT har mandat fra Helsedirektoratet til å være pådriver for at kommunene fornyer og 
forbedrer seg i forhold til nasjonale retningslinjer og føringer innenfor: 

• Leve hele livet  
• Demensplan 2025 
• Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
• Kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming 
• Velferdsteknologi 

 

Hva er nytteverdien for din kommune? 

USHT har som mål at din kommune skal ha nytteverdi i samhandling med USHT i Buskerud. 
Nytteverdien må sees i sammenheng med kommunens utviklings- og forbedringsbehov: 

• Forbedringskunnskap  
• Ny kunnskap innen fagfeltene 
• Faglig fellesskap for erfaringsdeling, læring og samarbeid mellom kommuner 
• Ferdighet i å ta i bruk metoder og verktøy 
• Kunnskap om og ferdigheter i å drive opplæring på egen arbeidsplass (train-the-

trainer) 



 

Hvordan gjør vi det:  
 

• Fagnettverk: Ny kunnskap i tråd med nasjonale retningslinjer og føringer, nye metoder 
og verktøy, samarbeid på tvers av kommuner og brukerorganisasjoner. Oppfølging som 
støtte til ressurspersoner for å spre ny kunnskap i egen kommune 

• Kompetansenettverk: Veiledning, kunnskap, ferdigheter og fellesskap for mentorer, 
veiledere, instruktører og ABC-kontakter 

• Læringsnettverk: Prosessveiledning i kommunens eget forbedringsarbeid 
• Råd og veiledning i metoder og verktøy fagutviklings- 

forbedrings- og implementeringsarbeid (primært i læringsnettverk)  
• Oppfølging og støtte i implementering av ny kunnskap, metoder og verktøy 

gjennom kommunekontaktene   
 

Aktivitetshjul for 2021 er en totaloversikt over datoer for gjennomføring av våre samlinger. 
Nedenfor vil du finne informasjon om verktøy og metoder for å implementere nasjonale 
retningslinjer og føringer opp mot lokale kompetanse- og utviklingsplaner. 

 

Forbedringskunnskap  

Læringsnettverket i kontinuerlig forbedringsarbeid er et pakkeforløp som strekker seg over 9 
måneder. Forbedringsarbeidet har fellessamlinger og workshops, samt veiledningstilbud 
gjennom hele forløpet. Dette gir kommunene en unik mulighet til å gjennomføre eget 
forbedringsarbeid på en systematisk måte. 
Se teaser for kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
 
Gjennomføringsmodell: 
 

 

 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/kompetansesenteret/usht/kursinvitasjoner/arsplan---arshjul.pdf
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/kompetansesenteret/usht/kursinvitasjoner/teaser-kompetanseprogram-2021.pdf


 

Tilskuddsordninger - Leve hele Livet 

Regionalt støtteapparat for Oslo og Viken har en egen nettside for Leve hele Livet hvor lokale 
aktiviteter og tilskudd utlyses. Andre nasjonale tilskuddsordninger kan søkes direkte fra 
Helsedirektoratet – her er et utdrag: 

Nasjonale tilskuddsordninger: 

• Aktivitetstilbud og besøksverter for sårbare eldre: Aktivitetstilbud og besøksverter 
(tiltakspakke for sårbare eldre) - Helsedirektoratet 

• Ernæring: Modellutvikling klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten - 
Helsedirektoratet 

 
Regionale nyheter: 

• Leve hele Livet prisen - Forslag til kandidater må sendes inn innen 15.08.2021 
 
 
 
Ny kunnskap innen fagfeltene 

Ved å følge på vårt aktivitetshjul vil du til enhver tid ha oversikt over våre 
fagsamlinger i Buskerudområdet. Se vår handlingsplan med oversikt over mål og 
delmål, knyttet opp mot våre nasjonale retningslinjer og føringer. 
 
Nye veiledere for fagfelt og eksterne fagkonferanser som vi ønsker å fremheve: 
 

• Veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 
• Veileder: Demensplan 2025  
• Fagsamling: Heldigital og gratis for alle! Pasientsikkerhetskonferansen 2. – 3.  november 

2021,  
 
 
Læring, metoder og verktøy 

Sett ord på de gode ideene til kommunen din! Nå kan kommunene være med å bygge 
verktøykasse for kvalitetsreformen Leve hele Livet. USHT har en egen temaside for 
kommune-Norge, et felles sted for å dele eller hente inspirasjon fra andre kommuner. Her 
finner du også en veiledningsvideo som sier noe om opplevd gevinst for de som har benyttet 
løsningen. 

• Temaside for kommunene – Leve hele Livet 

 
 
  

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/kursinvitasjoner/
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/kursinvitasjoner/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/leve-hele-livet/
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstilbud-og-besoksvertertiltakspakke-for-sarbare-eldre#regelverk-hvem-kan-fa-tilskudd
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstilbud-og-besoksvertertiltakspakke-for-sarbare-eldre#regelverk-hvem-kan-fa-tilskudd
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/modellutvikling-klinisk-ernaeringsfysiolog-som-ressurs-for-omsorgstjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/modellutvikling-klinisk-ernaeringsfysiolog-som-ressurs-for-omsorgstjenesten
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/leve-hele-livet/leve-hele-livet-prisen---2021/
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/kompetansesenteret/usht/kursinvitasjoner/arsplan---arshjul.pdf
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/om-kommunen/kompetansesenteret/usht/rapporter/handlingsplan/handlingsplan-2021-usht-3.0.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming
https://www.regjeringen.no/contentassets/b3ab825ce67f4d73bd24010e1fc05260/demensplan-2025.pdf
https://www.utviklingssenter.no/kalender/pasientsikkerhetskonferansen-2021
https://www.utviklingssenter.no/kalender/pasientsikkerhetskonferansen-2021
https://levehelelivet.utviklingssenter.no/forside
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/kursinvitasjoner/
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/kursinvitasjoner/


 

Koordinatorene i USHT er tilgjengelige 
for råd og veiledning, ta gjerne 

kontakt med oss! 
 

Kunnskap om og ferdigheter i å drive opplæring på egen arbeidsplass  

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten 
innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Hvordan denne modellen kan styrke 
kompetansen i egen kommune. Vil du vite mer om KLinObsKommune, se vår aktivitetsplan eller 
klikk på lenken under. 

• Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten (utviklingssenter.no) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USHT-gjengen ønsker alle kommunekontakter og andre samarbeidsparter en riktig 
god sommer, og ser frem til videre samarbeid til høsten! 

 

God sommer! 

https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/viken-buskerud
https://www.utviklingssenter.no/klinisk-observasjonskompetanse

